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Brasília, 09 de fevereiro de 2021. 

BOLSONARO COMPRA PARLAMENTARES  PARA ELEGER 

PRESIDENTE DA CÂMARA 

Após o processo de escolha dos presidentes do parlamento, no dia 1º. de fevereiro, em que 

foram eleitos para a Câmara o deputado Arthur Lira (PP–AL) e no Senado, o senador 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Para garantir a vitória de seu  candidato na Câmara, 

Bolsonaro utilizou a velha política de liberação de verbas cooptando apoio dos 

parlamentares, ou seja, o governo despejou verbas para comprar os votos de deputados.  

Com a vitória de Lira na Câmara e de Pacheco no Senado, e a composição majoritariamente 

fisiologista que compõe o parlamento, o governo tem a possibilidade de encaminhar a 

votação das pautas de seu interesse, além de criar um racha no DEM, que se aliou 

definitivamente ao Bolsonarismo em troca de cargos no governo. A eleição de Lira para a 

presidência da Câmara estreitou as relações entre Bolsonaro e os parlamentares do centrão, 

voltando às origens, o centrão, espaço no qual atuou durante os vinte anos como deputado 

federal. Esse reencontro com o centrão se dá em um patamar onde ele se tornará refém das 

políticas desses parlamentares para que eles segurem os pedidos de impeachment 

protocolados  na Câmara. Em meio a diversas denúncias, como as mortes causadas pela 

pandemia, a lentidão na compra de vacinas para imunização da população, gastos com 

cartão corporativo e as nomeações de secretários exonerados, como a indicação de Santini 

para a secretaria executiva da presidência, o governo segue na lógica negacionista, tenta 

criar uma narrativa para manter os índices de popularidade. A falta de planejamento do 

governo para enfrentar a crise sanitária, faz com que o Brasil ultrapasse o número de mais 

de 200 mil mortes causadas pela covid. Paralelo a isso, tenta construir uma proposta de 

auxílio emergencial para atender metade dos trabalhadores/as que eram atendidos/as em 

2020, com a metade do valor.  O presidente da Câmara anunciou que colocará para ser 

avaliada essa semana na CCJ, a proposta da reforma administrativa.  Na contramão desse 

processo, os movimentos sindicais e sociais, iniciaram em 2021 com uma agenda bastante 

movimentada. A construção da jornada de lutas, com carreatas espalhadas por todo o 

Brasil, além do ato realizado pelo FONASEFE em Brasília na eleição do presidente da 

Câmara, foi a tônica para construir uma agenda unificada para esse ano.  Essa é a linha 

política que a DN da FASUBRA tem atuado, buscando  junto às entidades que compõem 

o FONASEFE a organização de um calendário de mobilização, campanhas de mídia contra 

as reformas, construção e organização de frentes e fóruns estaduais para barrar os avanços 

do governo. A Direção Nacional da FASUBRA tem se reunido com diversas entidades do 

serviço público e participado de plenárias nacionais junto às centrais, movimentos sociais 

e partidos de esquerda para construir ações concretas de enfrentamento às políticas do 

governo. A DN FASUBRA realizou reunião do pleno nos dias 04 e 05 de fevereiro e 

deliberou que acompanhará atentamente nesse período o retorno das atividades no 
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parlamento, retomada de plantões de forma virtual, construir a política junto ao 

FONASEFE, implementar as campanhas já aprovadas nas últimas plenárias, acompanhar 

as reuniões das Frentes dos movimentos sociais,  e a realização de plenária nos dias 11, 12 

e 13 de março. Também orienta as entidades de base a participarem das carreatas e 

bicicletadas que ocorreram no dia 21/02. 

#FORA BOLSONARO E MOURÃO! 

#VACINA PARA TODOS E TODAS! 

FASUBRA CONVOCA PLENÁRIA NACIONAL PARA MARÇO 

A Direção Nacional convoca a Plenária Nacional para os dias 11, 12 e 13 de março de 2021. 

Orienta rodada de assembleias de 09 de fevereiro ao dia 05 de março.   

A seguir,  proposta de formato aprovado na reunião da Direção,  para a realização da  

Plenária virtual da Federação.  

A Plenária virtual da FASUBRA, ocorrerá nos dias 11,  12 e 13 março, em três meios 

períodos das 14h às 18h. 

Pauta: 

● Informes da Direção Nacional;  

● Análise de Conjuntura e estado de Greve; 

● PEC Emergencial; 

● Reforma Administrativa;  

● Campanha Salarial;   

● Apresentação e encaminhamentos da campanha de comunicação da FASUBRA;  

● Análise dos riscos do retorno do trabalho presencial. 

 

Dinâmica da Plenária: 

1. Informes de base devem ser  encaminhados  por escrito; 

2. Informes da DN; 

3. Conjuntura: Representação  da DN (5 falas) - 5 minutos;  

4. Abertura de inscrições para o ponto na 1ª fala da representação,  para todos (as) os 

(as) delegados  (as) - 3 minutos; 
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5. Encerramento de  inscrições  na 5ª fala (da representação); 

6. Serão consideradas as propostas e moções encaminhadas até sexta-feira. para um 

número do telefone da FASUBRA, a ser disponibilizado durante a realização da 

plenária; 

7. Último dia -  votação de Propostas, moções e encaminhamentos. 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DO FONASEFE - 02 

FEVEREIRO DE 2021 

Entidades presentes: 

ANDES-SN (Maria Regina), CSP-CONLUTAS (Adriana, Zanata-assessoria), FENASPS 

(Moacir, Laura, Deise), CONDSEF (Gilberto), ASSIBGE (Paulo Lindesay) SINASEFE 

(Lobão, Saulo), SINAIT (Marco Aurélio), FENAJUFE (Fabiano, Thiago), ASFOC-SN 

(Paulinho), SINAL (Paulo Lino), FASUBRA (Toninho, Valdenise), SINDIRECEITA 

(Geraldo, Odair) CNTSS (Terezinha), CTB (João Paulo), SINDIFISCO-NACIONAL 

(Kurt) Entidade convidada: SINDMPU (Elizabeth) CAJUÍNA (Stephano, Bianca) 

Pauta: 

1.      Informes 

2.      Avaliação das atividades e da campanha do dia de luta 

3.      Contrato de comunicação 

Encaminhamentos: 

·    Pautar na próxima reunião do FONASEFE (09/02) construção de agenda de discussão 

sobre a conjuntura e estratégias de luta no âmbito do FONASEFE, incluindo a 

campanha salarial; 

·      As entidades do FONASEFE devem levar para consulta em suas diretorias o plano 

de renovação da campanha de comunicação com a Cajuína, para decisão definitiva na 

próxima reunião (09/02), da seguinte forma: 
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● A meta é ampliar a cobertura do contrato, com verbas reservadas 

para impulsionamento, e mais tempo de trabalho da equipe de 

comunicação para a campanha contra a reforma administrativa; 

● Para financiar esse novo contrato as entidades devem discutir a 

possibilidade de aumentar a cota mensal para até 3 mil reais (15 mil 

reais em 5 meses de contrato). Caso não possam arcar com a cota 

cheia de 3 mil, as entidades devem apresentar até quanto estão 

dispostas a contribuir; 

● Baseado nos valores das cotas das entidades, será definido o tipo de 

renovação de contrato com a Cajuína.   

CALENDÁRIO 

FEVEREIRO 

De 09/02 a 

05/03 

Rodada de assembleias  

11 Live da FASUBRA - Roda de conversa sobre as mobilizações do dia 21 

15 e 16 Atos, agitação  na semana do Carnaval 

16 Live da FASUBRA - Pela derrubada  do decreto 10.620 de 05/02/21 

21 Carreata e bicicletada nacional pelo Fora Bolsonaro, vacina para todas 

e todos e contra a Reforma Administrativa. 

26 GT Comunicação 

MARÇO 

08 Dia Internacional de Luta das Mulheres 

10 Reunião da Direção Nacional da FASUBRA 

10 Lançamento do novo site da FASUBRA 
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11, 12 e 13 Plenária Nacional da FASUBRA 

 

 


